HELSINGIN YLIOPISTO
RURALIA-INSTITUUTTI

19.5.2014
KAAKKOIS-SUOMEN LUOMUVALMENNUS

VERTAISRYHMÄTOIMINTA
Kaakkois-Suomen luomuvalmennus tukee vuoden 2014 ajan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson tuottajia sekä heitä tukevia henkilöitä, kuten neuvojia tai opettajia kehittämään osaamistaan luomun menetelmien käytössä. Valmennus koostuu koulutuspäivistä ja vertaisryhmistä sekä tarpeiden mukaan
myös opintokäynneistä ja -matkoista sekä teemaseminaarista. Valmennuksen vertaisryhmät aloittavat kesällä tai alkusyksystä 2014. Tule keskustelemaan tilasi kokemuksista ja oppimaan uutta – oletpa sitten tavanomainen tuottaja tai luomutuottaja!
Vertaisryhmissä jaetaan tilojen käytännön kokemuksia, kuullaan
vierailevia asiantuntijoita, tuetaan toisia itseopiskelussa, keskustellaan opitusta ja verkostoidutaan. Tavoitteena on oppia ajankohtaisia
ja omalle tuotannolle oleellisia asioita yhdessä.
Ryhmät kootaan seuraavista teemoista, mikäli ilmoittautuneita on
riittävästi:
1) Maan kasvukunto
2) Kotieläintuotanto (naudat, siipikarja ja/tai lampaat)
3) Puutarhatuotanto (vihannekset ja/tai marjat)
4) Yhteistoiminta
Kuhunkin ryhmään otetaan noin 5–12 tilaa. Ryhmät kokoontuvat lähipäivinä ja verkkokokouksissa
yhteensä 12 tunnin verran. Kukin ryhmä sopii itselleen parhaimman toimintatavan. Keskimäärin kokoontumisia on 4–6 kertaa vuoden loppuun mennessä, 2–4 tuntia kerrallaan. Kokoontumisten välillä
opiskellaan itsenäisesti ja keskustellaan verkko-oppimisympäristössä.
Tapaamisissa on mukana ryhmän vetäjä, tekninen tuki sekä vierailevia luennoitsijoita aiheesta riippuen. Osallistujat voivat esittää toiveita vierailijoista ja tapaamisten teemoista. Vertaistoiminnan lopuksi sovitaan tapa, jolla ryhmä voi halutessaan jatkaa yhteydenpitoa.
Hinta: 80 euroa/henkilö/vertaisryhmä (arvonlisäveroton koulutus), sis. opetuksen ja todistuksen
Ilmoittautuminen Maan kasvukunto -ryhmään viimeistään 6.6.2014 ja muihin ryhmiin viimeistään 30.6.2014 sähköisellä lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50435/lomake.html
Lisätietoja: http://luomu.fi/tietopankki/kaakkois-suomen-luomuvalmennus/ TAI
koulutussuunnittelija Ritva Mynttinen, ritva.mynttinen@helsinki.fi, 044 590 6832
erikoissuunnittelija Jukka Rajala, jukka.rajala@helsinki.fi, 044 303 2210
vertaisryhmien tekninen tuki Harri Hakala, harri.hakala@helsinki.fi, 044 300 1205
LISÄTIETOJA KUSTAKIN RYHMÄSTÄ SEURAAVILLA SIVUILLA. 

Lisätietoja kustakin vertaisryhmästä:

MAAN KASVUKUNTO -VERTAISRYHMÄ
Tavoite: Perehtyä erityisesti viljavuustutkimuksen tulkintaan sekä maan
biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien huomiointiin
viljelyssä. Oppia niin kurssin opettajilta kuin toisten tuottajien kokemuksista.
Tutustua itsenäisesti oppimateriaaliin ja jakaa oppimaansa. Verkostoitua.
Kohderyhmä: Peltokasvi- ja puutarhatuottajat Kaakkois-Suomessa. Tavanomaiset tuottajat, jotka
ovat kiinnostuneita luonnonmukaisen tuotannon menetelmistä. Luomutuottajat.
Ajankohdat: Vertaisryhmä kokoontuu ensimmäiseen lähitapaamiseen kesäkuussa 2014. Päivän
aikana havainnoidaan kasvustoa ja maata (lapiodiagnoosi). Lisäksi sovitaan ryhmän toimintatavoista
ja tulevista tapaamisajankohdista, jotka järjestetään loppuvuoden aikana lähitapaamisina ja
verkkokokouksina.
Tarvittaessa aloituspäivä järjestään samansisältöisenä kahdella eri paikkakunnalla, minkä jälkeen
ryhmät yhdistetään. HUOM! Voit vaikuttaa aloitusajankohdan päivämäärään ilmoittamalla toiveesi
ilmoittautumislomakkeella.
Vertaisryhmän vetäjänä toimii erikoissuunnittelija, agronomi Jukka Rajala, Helsingin yliopiston
Ruralia-instituutti.
Ilmoittautuminen viimeistään 6.6.2014: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50435/lomake.html

KOTIELÄINTUOTANTO-VERTAISRYHMÄ
Tavoite: Perehtyä kotieläinten hyvinvointiin, tuotantoympäristöön ja hoitotoimiin luomutuotannon näkökulmasta. Oppia kotieläintuotannon hyvistä
käytännöistä toisten osallistujien, kurssivetäjän ja vierailevien luennoitsijoiden kanssa. Löytää tuottajia, joiden kanssa tehdä yhteistyötä.
Sisältö: Ryhmässä käsitellään nautojen, siipikarjan ja/tai lampaiden tuotantoa ilmoittautuneiden esittämien toiveiden mukaan. Tarvittaessa perustetaan useampi ryhmä eri
tuotantosuunnille. Sisältöjä voivat olla esim. kotieläinten ravitsemus, hoitoympäristö ja hoito, hyvinvointi ja terveys tai tilojen välinen yhteistyö. Tarkempi sisältö sovitaan mukaan lähtevien ryhmäläisten
kesken.
Kohderyhmä: Tavanomaiset tuottajat ja luomutuottajat. Myös tuottajiksi aikovista tai pienkanaloiden
hoitajista voidaan muodostaa ryhmä.
Ajankohdat: Vertaisryhmän ensimmäinen lähitapaaminen järjestetään tiistaina 9.9.2014 Luumäellä.
(Voit kommentoida tapaamisajan sopivuutta itsellesi ilmoittautumislomakkeella.) Ensimmäisessä tapaamisessa on aiheena luomukotieläintuotannon nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät. Lisäksi sovitaan
ryhmän toimintatavoista ja tulevista tapaamisajankohdista, jotka järjestetään loppuvuoden aikana
lähitapaamisina ja verkkokokouksina.
Vertaisryhmän vetäjänä toimii projektisuunnittelija, agrologi Brita Suokas, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja/tai MMM Ulla Holma
Ilmoittautuminen viimeistään 30.6.2014: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50435/lomake.html

PUUTARHATUOTANTO-VERTAISRYHMÄ
Tavoite: Perehtyä puutarhatuotantoon luomun näkökulmasta. Jakaa kokemuksia ja oppia puutarhatuotannon hyvistä käytännöistä toisten osallistujien, kurssinvetäjän ja vierailevien luennoitsijoiden kanssa. Tutustua
itsenäisesti oppimateriaaliin ja jakaa oppimaansa. Pohtia omia tavoitteita
puutarhatuotantoon liittyen. Verkostoitua.
Sisältö: Ryhmässä käsitellään vihannesten ja/tai marjojen tuotantoa. Tarvittaessa perustetaan kaksi
eri ryhmää. Aiheina ovat esimerkiksi maan kasvukunto, ravinnehuolto, viljelykierto, kasvinsuojelu,
lajikkeet ja yhteistyö. Tarkempi sisältö sovitaan ryhmäläisten kesken.
Kohderyhmä: Tavanomaiset tuottajat, jotka ovat kiinnostuneita luomutuotannon menetelmistä. Luomutuottajat. Puutarhatuotantoa harkitsevat.
Ajankohdat: Vertaisryhmän ensimmäinen lähitapaaminen järjestetään syyskuussa 2014. Voit
vaikuttaa aloitusajankohdan päivämäärään ilmoittamalla toiveesi ilmoittautumislomakkeella. Ensimmäisessä tapaamisessa keskustellaan maan kasvukunnosta. Lisäksi sovitaan ryhmän toimintatavoista ja tulevista tapaamisajankohdista, jotka järjestetään loppuvuoden aikana lähitapaamisina ja verkkokokouksina.
Vertaisryhmän vetäjänä toimii koulutussuunnittelija, MMM Ritva Mynttinen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Ryhmässä vierailee useita luennoitsijoita.
Ilmoittautuminen viimeistään 30.6.2014: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50435/lomake.html

YHTEISTOIMINTA-VERTAISRYHMÄ
Tavoite: Perehtyä erilaisiin yhteistoiminnan muotoihin ja siihen, mitä konkreettista hyötyä yhteistoiminnan avulla olisi saavutettavissa erityisesti tuotteiden markkinoinnissa. Keskustella kokemuksista ja vertailla jo olemassa
olevia käytäntöjä sekä ideoida uusia yhteistoiminnan muotoja. Oppia tuotteiden brändäyksen perusperiaatteet. Verkostoitua.
Sisältö: Yhteistoiminta hankinnoissa, tuotannossa, varastoinnissa, jatkojalostuksessa, markkinoinnissa sekä oppimisessa ja tiedonhankinnassa. Yhteistoiminnan järjestäytymistavat, yhteistyöesimerkkejä ja yhteistoiminnassa huomioitavia asioita. Tarkempi sisältö sovitaan ryhmäläisten kesken.
Kohderyhmä: Luomutuottajat ja tavanomaiset tuottajat, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään toimintaansa yhteistyön kautta tai vahvistamaan jo tekemäänsä yhteistyötä.
Ajankohdat: Vertaisryhmä kokoontuu ensimmäiseen lähitapaamiseen, joka järjestetään samansisältöisenä 27.8. (Etelä-Karjalassa) ja 28.8.2014 (Kymenlaaksossa). Voit osallistua kumpaan päivään
tahansa. Tämän jälkeen ryhmät yhdistetään. Tilaisuudet järjestetään iltapäivisin. (Voit kommentoida
tapaamisajan sopivuutta itsellesi ilmoittautumislomakkeella.) Ensimmäisessä tapaamisessa keskustellaan
brändäyksestä ja yhteistyöstä brändin luomisessa. Lisäksi sovitaan ryhmän toimintatavoista ja tulevista tapaamisajankohdista, jotka järjestetään loppuvuoden aikana lähitapaamisina ja verkkokokouksina.
Vertaisryhmän vetäjänä toimii suunnittelija, VTM Tytti Klén, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.
Ilmoittautuminen viimeistään 30.6.2014: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50435/lomake.html

